EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”
PASĀKUMU PROGRAMMA ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Vieta
Dzejnieka Raiņa
dzīves vieta
Tadenava
(Jēkabpils novads,
Dunavas pagasts,
Tadenava.)
Jelgavas pils
(Jelgava, Lielā
iela 2)
Strūves
ģeodēziskā loka
punkts
‘’Arbidāni’’
Bauskas pils
(Bauska,
Pilskalns)

Datums
13. septembris
14. -15. septembris

Notikums
13.00 Dzejas dienu un Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums
Bezmaksas ekskursijas

Kontakti
A.Timofejeva,
tel.29250484

13. septembris

11.00 un 17.00 ekskursija “Atjaunošanas darbi Jelgavas pilī”. Ilgums 1 stunda.
Iepriekš lūdz pieteikties 63005447, tic@tornis.jelgava

V. Ziemele, 29656207

14. septembris

14.00 orientēšanās sacensības un stafetes skolēniem meža apvidū. Svinīgs brīdis A. Bārzdiņa, 27839705
un uzrunas, labāko eseju autoru apsveikšana.

14. septembris

9.00-19.00 ekspresfoto izstāde “Sgrafito fasāžu dekoratīvā apdare Eiropas
arhitektūras pieminekļos”
15.00 lekcija “Bauskas pils fasāžu apmetuma dekoratīvā apdare”
16.00 lekcija “Bauskas pils arheoloģisko izrakumu krāšņu keramikas kolekcija –
izpēte, saglabāšana, eksponēšana”

15. septembris

9.00-19.00 ekspresfoto izstāde “Sgrafito fasāžu dekoratīvā apdare Eiropas
arhitektūras pieminekļos”

Blankenfeldes
muiža (Jelgavas
novads, Vilces
pagasts,
Blankenfelde)

14. septembris

Dobeles mūzikas
skola (Dobele,
Skolas iela 2)

14. septembris

12.00 un 15.00 ekskursija gida pavadībā kungu mājā – iepazīšanās ar arhitektūru
un interjera elementiem
14.00-17.00 individuāli varēs iepazīties ar restaurācijas darbiem: ieejas hallē ar
fotogrāfijām, Zvanu muzejā, viesnīcas istabās, svinību zālē.
14.00-17.00 muižā ražotās produkcijas degustācija (maksas pakalpojums),
produkcijas ar atlaidi
14.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšana, karoga pacelšana
14.30-15.00 Dobeles mūzikas skolas apskate gida pavadībā
16.00 koncertzālē uzstājas “Zinta” vokālā grupa “Vocalica”
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I.Ozola 26582112

V. Jākobsons, 29210625

N. Čerpaka, 27865565
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Elejas tējas
namiņš (Jelgavas
novads, Elejas
pagasts, Eleja)
Jelgavas
restaurācijas
centrs
(Vecpilsētas
iela 14)
Kokneses
pilsdrupas
(Kokneses
novads, Kokneses
pagasts,
“Kokneses
parks”)
Lielplatones
muižas vešūzis
(Jelgavas novads,
Lielplatones
pagasts,
Lielplatone)
Ērberģes
luterāņu baznīca
(Neretas novads,
Mazzalves
pagasts)
Jelgavas valsts
ģimnāzija
(Jelgava, Mātera
iela 44 )

14. septembris

11.00-13.00 ekskursija parkā un prezentācija Tējas namiņā

K.Jankoviča – Zumente,
26128853

14. septembris

12.15; 13.15; 14.15 ekskursija “Vecpilsētas ielas vēsturisko namu
atjaunošana”,Ekskursijas ilgums 40min. Iepriekš lūdz pieteikties 63005447,
tic@tornis.jelgava
15.00 diskusija –seminārs “Restaurācija Jelgavā” (ieeja ar ielūgumiem)

V. Ziemele, 29656207

14. septembris

9.00 starts rudens tūrisma velobraucienam (maršruts gar Daugavas krastiem),
velobrauciena noslēgums 19.00 pilsdrupās. Visu dienu ieeja pilsdrupās par brīvu.

A. Šmite, 26164508

14. septembris

14.00-17.00 vešūzī iepazīšanās ar restaurēto ēku, veļas mazgāšanas tradīciju
demonstrācija. Lielplatones pilī –iepazīšanās ar muižas vēsturi un
2018-2019.gadā veiktajiem restaurācijas darbiem

I. Pranka, 27839959,

15. septembris

10.00- 11.40 dievkalpojums
12.00-12.15 stāstījums par ērģeļu luktās attēlotajiem apustuļiem un kultūras
pieminekļu restaurāciju Zemgalē. Restauratores A.Podziņas stāstījums par
dekoratīvā krāsojumu restaurāciju.
Piedalās ģitārists K.Zemītis.
13.00; 14.00. Ekskursija “Jelgavas Valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas
atjaunošana”(ilgums 45 min.)

A. Krūze, 29120372

15. septembris
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Rubeņu katoļu
baznīca
(Jēkabpils novads,
Rubenes pagasts,
Rubeņi;
“Krustceles”)

15. septembris

11.00-14.00. restaurēto gleznu “Sv. Jans Nepomuks” un “Sv.Pēteris” apskate

I. Zemļickis, 26616707

Rundāles pils
parks (Rundāles
novads, Rundāles
pagasts,
Pilsrundāle)
Zemnieku sēta
“Everti”
(Vecumnieku
novads, Bārbeles
pagasts)

15. septembris

10.00-19.00 bezmaksas apmeklējums parkā

Administrators, 26499151

Atjaunotās klēts apskate

K.Vallere, 26556452

13.-15. septembris
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